Повик за надворешни експерти за евалуација на проектни апликации
од Програмата Леонардо да Винчи, акција Мобилности
Леонардо да Винчи програмата овозможува соработка во полето на стручното
образование и обука. Основни цели на Леонардо да Винчи се првенствено овозможување
на организациите кои се поврзани со стручно образование и обука да работат со европски
партнери, да вршат размена на најдобрите практики, да ја зголемат стручноста на нивниот
персонал, ученици, вработени итн. За таа цел и ги поддржува напорите да се направи
стручното образование попривлечно за младите луѓе.
Опис на задачи
Надворешни експерти (евалуатори) ќе вршат квалитативна оцена на проектни апликации за
Програмата Леонардо да Винчи, акции Мобилност (Почетно стручно образование и обука,
Лица на пазарот на трудот, Професионалци во стручно образование и обука) кои се
доставени во Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност врз
основа на правилата објавени во Повикот за предлог проекти за програмата Доживотно
учење и правилата во Програмските водичи за тековната година. Предмет на квалитативно
оценување од страна на евалуаторите се сите апликации кои успешно ја имаат поминато
техничката проверка.
Секој избран надворешен експерт (евалуатор) потшишува договор со Националната
агенција во кој се обврзува дека ќе ги евалуира сите проекти кои ќе му бидат доделени во
зададена временска рамка.
Профил на кандидати
Евалуаторите ги разгледуваат и проценуваат документите и врз основа на систем на
бодување ја даваат конечната оценка за предлог проектот. Оваа активност евалуаторите се
должни да ја реализираат во тек на еден месец откако ги добиле материјалите.
Надворешни експерти (евалуатори) треба да бидат полнолетни лица кои имаат претходно
искуство во работење на реализација на активности поврзани со стручно образование и
обука, во институции кои спроведуваат било каков вид на истото.
Надворешните експерти (евалуатори) освен знаење и вештини потребно е да имаат и
искуство во областа на стручно образование и обука, а искуството од Европски проекти во
поле на образование ќе се смета за предност. Ова искуство треба да биде поткрепено со
сертификат.
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Евалуаторите проверуваат дали барањето за буџет во апликацијата е во согласност со
Националниот Повик за предлог проекти (трошоци за дневен надомест, патни трошоци,
трошоци за организација на мобилност, и трошоци за јазична, културна и педагошка
подготовка). Имено, евалуаторите даваат препораки за буџетот на секоја апликација
поединечно до Селекциониот комитет.
Посебни услови:
• Лицата кои вршат квалитативна оцена на проектни апликации не смеат да бидат
вклучени во надзор над работата на Националната агенција за европски образовни
програми и мобилност.
• Квалитативните евалуатори одговараат на тест кој се состои од кратки прашања
поврзани со програмата Леонардо да Винчи.
• Лицата кои ќе бидат селектирани за квалитативно оценување треба да имаат
познавања во полето на стручно образование и обука и искуство во работењето со
меѓународни проекти;
• Лицата кои ќе бидат селектирани за квалитативна оцена на проектни апликации
нема да имаат право на аплицирање преку Програмата Леонардо да Винчи за
годината во која лицата извршуваат квалитативна оцена на проекти.
• Лицата кои ќе бидат селектирани за квалитативна оцена на проектни апликации ќе
потпишат изјава за спречување на судир на интереси и откривање на информации
со што ќе потврдат дека не постои потенцијален и реален конфликт на интерес со
организациите кои ги оценуваат.
Обука и ангажирање на надворешните експерти (евалуатори)
Селектирани надворешни експерти (евалуатори) ќе присуствуваат на обука која ќе ја
обезбеди и организира Националната Агенција за европски образовни програми и
мобилност. За време на оваа обука, надворешните експерти (евалуатори) ќе добијат
детални информации за Програмата Леонардо да Винчи и критериумите според кои ќе се
врши квалитативна оцена на пристигнатите проектни апликации.
Обуката ќе се одвива во времетраење од еден (1) ден.
Националната Агенција во согласност со реалните потреби, бројот на пристигнати
апликации и достапноста на надворешните експерти (евалуатори) ќе ги ангажира истите.
Финансиски надомест
Надворешните експерти (евалуатори) избрани од базата на евалуатори за оценување на
проекти преку Програмата Леонардо да Винчи за својот ангажман ќе добијат финансиски
надомест. Износот на надоместокот ќе биде утврден во согласност со правилата на
Европската комисија.
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Пријавување
Сите заинтересирани кандидати можат да поднесат Пријава најдоцна до 31.12.2012 година
исклучиво по редовна пошта (датум на поштенски жиг) на следната адреса:
Национална Агенција за европски образовни програми и мобилност
Сектор младински активности
Порта Буњаковец , A2-1
1000 Скопје
(Апликација за надворешен експерт – евалуатор за Леонардо да Винчи)

Потребно е да се достави:
•
•
•
•

Пополнет формулар (образец достапен во електронска верзија на веб страницата на
НА);
CV – ЕУ формат (со задолжителни контакти од лица кои можат да дадат препорака);
Писмо на мотивација;
Доказ за познавање на англиски јазик (сертификат).
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